
หลักสูตรบริหารธุรกิจรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
วิชาเอก การจัดการธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Management - DBM) 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  49 หน่วยกิต 

การจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาต่อปี (หลักสูตร 2 ปี) 

วันเวลาเรียน 
พฤหัสบดี (18.00-21.00 น.) เสาร์ - อาทิตย์ (9.00-16.00 น.) (วิชาภาษาอังกฤษเริ่มเรียน 8.30 น.) 

ค่าลงทะเบียนเรียน 
 ค่าหน่วยกิตละ  3,000 บาท  
 ค่าบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท  
 ค่าบํารุงพิเศษ ภาคการศึกษาละ 3,750 บาท 

 ค่าวิชาภาษาอังกฤษหากสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ 
  LNG 550 2,000 บาท 

3,000 บาท   LNG 600  
เกณฑ์  คะแนน < 3.5           เรียน 2 ตัว (LNG550 & LNG600) 

 คะแนน 3.5 เปนตนไป  เรียน 1  ตัว (LNG600)       
     คะแนน 4.5 เปนตนไป  ยกเวนเรียน 

โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) 

ก.หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน        6  หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาบังคับ 19 หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาแกน 12 หน่วยกิต 
ง.หมวดวิชาเลือก - หน่วยกิต 
จ.วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต) 
ก.หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 6 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาบังคับ 19 หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาแกน 12 หน่วยกิต 
ง.หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
จ.การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต 



รายวิชา 
     ก.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

BUS 513 บัญชีการเงิน 
(Financial Accounting)         

2 

BUS 514 บัญชีบริหาร 
(Managerial Accounting)         

2 
 

BUS 601 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
(English for Business Communication) 

2 
 

                    ข.  หมวดวิชาบังคับ 
 
19 หน่วยกิต 

BUS 611 การจัดการการเงิน 
(Financial Management) 

3 

BUS 616 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ 
(Managerial Economics)  

3 

BUS 621 กลยุทธ์การจัดการตลาด 
(Strategic Marketing Management) 

3 

BUS 632 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
(Strategic Management in the Globalization era) 

3 

BUS 634 ธรรมาภิบาลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Governance and Social Responsibility) 

1 

BUS 641 กระบวนการองค์กรและการจัดการทรัพยากรบุคคล 
(Organizational Process and Human Resource 
Management) 

3 

BUS 653 การจัดการกระบวนการธุรกิจ 
(Business Process Management) 

2 

GMI 690 สัมมนาการจัดการและนวัตกรรม 
(Seminar in Management and Innovation) 

1 

  ค.  หมวดวิชาแกน                   12 หน่วยกิต  
DBM 510 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมดิจิทัล                 

(Economics of Digital Industries) 
3 

DBM 530 กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายอุตสาหกรรมดิจิทัล 
(Digital Industry Law, Regulation and Policy) 

3 

DBM 551 การจัดการดิจิทัลอีโคโนม ี
(Digital Economy Management) 

3 



DBM 570 การจัดการระบบสารสนเทศ 
(Information System Management) 

3 

 ง.   หมวดวิชาเลือก (สําหรับแผน ข การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต)              9 หน่วยกิต  
DBM 601 หัวข้อพิเศษ 1 

(Special Topic I) 
3 

DBM 602 หัวข้อพิเศษ 2 
(Special Topic II) 

3 

DBM 620 การจัดการธุรกิจยุคใหม่โดยใช้สื่อดิจิทัล 
(New Media in Modern Business Management) 

3 

DBM 621 การตลาดดิจิทัล  
(Digital Marketing) 

3 

DBM 640 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและทักษะในการเจรจา 
สําหรับผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Decision Support Systems and Negotiations for 
Information and Communication Technology Managers) 

3 

DBM 651 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communication Technology Product 
Development) 

3 

DBM 671 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการแข่งขัน 
(Information and Communication Technology Strategy 
for Global Competition) 

3 

XXX XXX วิชาเลือกที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯและได้รับ 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน 
(Electives offered by the GMI and approved by the advisor 
and lecturer) 

3 

      จ. วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 
GMI 691 

- สําหรับแผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) 
วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

 
12 หน่วยกิต 

 
 
GMI 693 

- สําหรับแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต) 
การค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study) 

  
3 หน่วยกิต 

    ฉ.  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ                               ไม่นับหน่วยกิต  
LNG 550   วิชาปรับพ้ืนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

(Remedial English Course for Post Graduate Students) 
2 



LNG 600   วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
(In-sessional English Course for Post Graduate Students) 
 

3  
 
 
 

  หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือได้รับการยกเว้น 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเง่ือนไขตามท่ีคณะศิลปศาสตร์กําหนด 
 
คําอธบิายรายวิชา 
 
LNG 550  วิชาปรบัพืน้ภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา     
 (Remedial English Course for Post Graduate Students) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาน้ีมุ่งเน้นปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จําเป็นของนักศึกษาเพ่ือให้อยู่ในระดับที่
สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ ในด้านเน้ือหาวิชา ไม่ได้กําหนดเน้ือหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากน้ียังส่งเสริมให้นักศึกษา
เรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพ่ึงครูผู้สอน 
 This course aims to instill the background language and skills necessary for 
undertaking LNG 600 and to raise the students’ confidence in using English.  There will be no 
predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where the 
students are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will 
be supported by self-directed learning to allow the students to improve their language and 
skills autonomously. 
 
LNG 600  วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
 (In-sessional English Course for Post Graduate Students)    
 วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  หรือผ่านการสอบ placement test ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ภาควิชากําหนด 
 รายวิชาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เก่ียวขัองกับการเรียนของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แต่ไม่
เน้นหนักที่เน้ือหาไวยากรณ์โดยตรง  รายวิชาน้ีมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการในการใช้
ภาษาของนักศึกษา โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทําโครงงาน  ในรายวิชา
นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทําโครงงานต้ังแต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย 
นอกจากน้ี นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพ่ือฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพ่ือนําไปใช้
ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป 
 This course aims to develop English language skills relevant to mature students in 
Graduate Degree Programs in Engineering, Science and Technology. It will be based on practical 
skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be on the real language 



demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of their studies. 
It is project-focused and simulates the stages in preparing and presenting research, from finding 
references to writing a final draft. The course will equip students with language learning 
strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasize language use not 
usage, real communication not classroom practice. 
 

BUS 513     บัญชีการเงนิ  
   Financial Accounting 
      วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
    วิชาน้ีครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับหลักการบัญชีเบ้ืองต้น ที่มาและการจัดทํางบการเงิน รวมถึงการ
แปลความหมายและใช้ประโยชน์จากงบการเงินประเภทต่างๆ ของกิจการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการระบุหรือ
ทราบถึงปัญหาทางธุรกิจจากข้อมูลในงบการเงิน วิเคราะห์สาเหตุที่มา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้
อย่างสมเหตุสมผล 
       The objectives cover the introductory accounting concepts and financial 
statement preparation, as well as the interpretation and utilization of financial statements. 
Students will thus be able to define business problems according to useful information from 
financial statements, analyze sources of problems, and apply critical reasoning for making 
justified decisions. 
 
BUS 514     บัญชีบริหาร         
      Managerial Accounting 
      วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
   วิชาน้ีมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชีที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการดําเนินงาน 
กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงินของกิจการ รวมถึง ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต การ
คํานวณต้นทุนสินค้า ระบบบัญชีต้นทุน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณการผลิต และกําไร 
เพ่ือนักศึกษาสามารถนําข้อมูลทางบัญชีต่างๆ เหล่าน้ีไปใช้ประโยชน์ได้ในการวางแผน ควบคุม วัด
ประสิทธิภาพ และตัดสินใจในแง่มุมต่างๆ ด้านการจัดการภายในองค์กร 
       The objectives focus on the use of accounting information regarding organization’s 
operating, investing, and financing activities. Production cost structure, cost calculation, cost 
accounting, and cost-volume-profit relationship are also included. Students could utilize all 
information for planning, controlling, evaluating performance, and making decision in a wide 
range of managerial issues within organization. 
 
BUS 601     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธรุกิจ               
     English for Business Communication 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    วิชาน้ีพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทที่
เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ  ตลอดรายวิชาน้ีนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการอ่านเพ่ือทําความเข้าใจ การสรุป



ประเด็น การเขียนรายงานและสรุปรายงาน การนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมในการ
สนทนาธุรกิจ 
        This course develops English skills for communicative purposes in business 
context, including reading, writing, listening, and speaking.  Skills on reading comprehension, 
summarizing  reports, making presentations, and discussing on business-related issues are 
focused and to be practiced throughout the course. 
 
BUS 611     การจัดการการเงนิ         
     Financial Management  
     วิชาบังคับก่อน : BUS 513 และ BUS 514 หรือได้รบัความเห็นชอบจากผูส้อน 
    วิชาน้ีมีเป้าหมายเพ่ือช่วยทําให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการเบ้ืองต้นของการบริหารการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ ทฤษฎีการบริหารการเงินทั้งในมุมมองผู้ลงทุนและผู้จัดการเงินทุนของกิจการ และการนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานจริง นักศึกษาจะได้เรียนรู้องค์ประกอบตลาดเงินและตลาดทุน บทบาทของ  ฝ่าย
ต่างๆ ในตลาดและเคร่ืองมือที่มีความสําคัญต่อการบริหารการเงิน  
        The purpose of this course is to develop an understanding of basic principles 
of effective financial management by introducing financial models for investment and 
corporate funding purposes, as well as the application of these models in real – case practices. 
The context also covers financial markets, roles of primary and secondary markets, market 
participants, and key financial instruments for financial management . 

 
BUS 616    เศรษฐศาสตร์การจัดการ        
     Managerial Economics 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีจะให้นักศึกษารู้จักความรู้เบ้ืองต้นทางเศรษฐศาสตร์ที่สําคัญ และการวิเคราะห์ เพ่ือการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ  โดยใช้แนวความคิดทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค หัวข้อ   ใน
วิชาน้ีจะศึกษาครอบคลุมทั้งปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีอุปสงค์ ทฤษฎีอุปทาน แนวคิดของต้นทุน
และการผลิต ลักษณะสําคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  และแนวคิดเบ้ืองต้น
เก่ียวกับความล้มเหลวของตลาด รวมถึงหลักการคํานวณรายได้ประชาชาติ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน วงจรทางธุรกิจ ซึ่งผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้และตัดสินใจทางธุรกิจได้
อย่างเหมาะสม       

 This course present basic concepts of economics for business decision making by 
using  microeconomics and macroeconomics concepts. Microeconomics topics cover basic 
economic problems, demand theory, supply theory, costs and production, perfect and 
imperfect market characteristics, and market failures. The context of macroeconomics, include 
national income determination, economic growth, inflation, unemployment, and business 
cycles. Students will be able to use appropriate economics applications to make sound 
decision making on managerial issues. 

 



BUS 621    กลยุทธ์การจัดการตลาด        
       Strategic Marketing Management 
       วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
       ผู้เรียนศึกษาหลักการและทฤษฎีที่รองรับการตัดสินใจทางการตลาด โดยมุ่งเน้นปัจจัยเชิงกลยุทธ์
ที่เป็นตัวขับเคลื่อนและสร้างบูรณาการการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในแต่ละองค์ประกอบของตลาด หัวข้อศึกษา 
ครอบคลุมถึง การจัดสรรทรัพยากร การตัดสินใจเพ่ือเข้าสู่ตลาดหรือออกจากตลาด การวิเคราะห์ความสามารถ
ในการแข่งขัน การบริหารลูกค้าและลูกค้าสัมพันธ์ 
        This course introduces students concepts and theories underlying marketing 
decision making with an emphasis on strategic considerations that drive and integrate a wide 
range of decisions made under each element of the market. Principal topics include resource 
allocation, market entry/exit decisions, competitive analysis, and customers and customer 
relationship management. 
 
BUS 632     การจัดการเชงิกลยุทธใ์นยุคโลกาภิวัตน ์      
     Strategic Management in the Globalization era 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีจะเปิดมุมมองเก่ียวกับแนวโน้มการพัฒนาของโลก และนโยบายของประเทศ จากน้ัน         
จะกล่าวถึงภาพรวมของการวางแผนกลยุทธ์ โดยจะเร่ิมปูพ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆเช่น พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ การประเมินสภาพแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ แนะนําเคร่ืองมือในการวางแผนกลยุทธ์
ต่างๆเช่น การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ เป็น
ต้น โดยจะเน้นเรื่องความต่อเน่ืองต้ังแต่เริ่มพัฒนากลยุทธ์จนมาถึงการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิด 
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะเก่ียวข้องกับโครงสร้างองค์การ นโยบาย ภาวะผู้นํา และการพัฒนาอย่างย่ังยืน       
        This course starts with an examination of global mega-trend and its connections 
with national development roadmap. It then covers the overview of strategic management 
including organizational mission, vision, goal setting, environmental assessment, and 
techniques such as industrial analysis, competitive analysis, and portfolio analysis by 
emphasizing on how strategy interacts with internal and external environments and guides an 
organization towards. Topics on strategic execution regarding organizational structure, policy, 
leadership, and sustainability issues are also included. 
 
BUS 634     ธรรมาภิบาลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม     
    Corporate Governance and Social Responsibility 

   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีกล่าวถึงหลักการธรรมาภิบาล 4 ด้าน คือ ความรับผิดชอบ ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ 
ความโปร่งใส และความเป็นธรรม บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหารในระดับแต่ละระดับ 
บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบต่างๆ บทบาทจรรยาบรรณในกระบวนการธรรมาภิบาล เครื่องมือและ
เทคนิคที่ใช้ทําให้เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามข้อตกลง นอกจากน้ีจะกล่าวถึงเคร่ืองมือและกรอบการ



ดําเนินงานเพ่ือบูรณาการงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ 
การบริหารงานและการตัดสินใจ เพ่ือการเพ่ิมคุณค่าให้กับธุรกิจและภารกิจ และสังคมไปด้วยกัน 
  The course discusses the four pillars of governance including responsibility, 
accountability, transparency, and fairness. The principle of corporate governance, legal and 
regulatory environment for securities markets and investors are discussed. The roles and the 
responsibilities of the governing board of directors, the audit committee, and management at 
different levels are discussed. The role of ethics in the governance process, and tools for 
governance compliance and transparency are given. Practical tools and frameworks for 
integrating social responsibility as part of a company’s strategic planning, decision-making and 
general management, with the goal of adding value to both the business and the society as a 
whole are discussed. 
 
BUS 641     กระบวนการองค์กรและการจัดการทรัพยากรบุคคล      
      Organizational Process and Human Resource Management 
      วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
      วิชาน้ี ต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถเพ่ิมขึ้นในการปฏิบัติงานภายใต้องค์ประกอบต่างๆ ของ
องค์กร โดยมีการเสนอเครื่องมือ แนวคิด และทฤษฎี ในการจัดการองค์กร การวิเคราะห์องค์กร ตลอดจนการ
นําองค์กรในอนาคต รวมถึงการศึกษาลักษณะ ทักษะ พ้ืนฐานพฤติกรรม คุณค่า ทัศนคติ และความพึงพอใจใน
การทํางานของปัจเจกบุคคล  หลักการสร้างแรงจูงใจและผลงาน การนําไปประยุกต์ใช้ พ้ืนฐานพฤติกรรมกลุ่ม 
การติดต่อสื่อสารและการตัดสินใจกลุ่ม ความเป็นผู้นํา ความขัดแย้ง การต่อรอง การออกแบบองค์กร 
            This course enhances students' ability to take effective action in complex 
organizational settings by providing the analytic tools needed to analyze, manage, and lead 
the organizations of the future. IT Focuses on the importance of the organizational context in 
influencing which individual styles and skills are effective. Individual behavior, value, attitudes 
and job satisfaction, role of motivation and performance, group behavior, communication and 
decision making in group, leadership, conflict, negotiation and organizational design. 
 
BUS 653    การจัดการกระบวนการธุรกิจ        
     Business Process Management 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
      วิชาน้ีจะเปิดมุมมองเก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือ การวิเคราะห์ปัญหา กรณีศึกษาเก่ียวกับ
การจัดการกระบวนการธุรกิจ การผลิต การบริการ การดําเนินงานของธุรกิจทั้งในระดับปฏิบัติการ เทคนิคและ
เชิงกลยุทธ์  เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การดําเนินงานธุรกิจและ
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ  การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนากระบวนการธุรกิจ 
            This course discusses concepts, theories, tools, practical problems, and cases, 
related to business process, production, service process at operational, tactical, and strategic 



levels, in order to enhance company’s competitive advantage and efficiently respond to 
customers’ needs.  Improvement on supply chain, manufacturing products and services, 
quality control, product development and the use of information technology are key focuses 
and to be covered in this course. 
 
DBM 601  หัวข้อพิเศษ 1         

    Special Topic I 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

  หัวข้อที่ถูกคัดเลือกตามความสําคัญในด้านการจัดการและวางกลยุทธ์ธุรกิจสื่อสารในปัจจุบัน 
   The contents of this course will be organized based on the priority and the 
importance of issues about management and strategy planning in communication business in 
recent years. 
 
DBM 602  หัวข้อพิเศษ 2         

    Special Topic II 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

  หัวข้อที่ถูกคัดเลือกตามความสําคัญในด้านการจัดการและวางกลยุทธ์ธุรกิจสื่อสารในปัจจุบัน 
   The contents of this course will be organized based on the priority and the 
importance of issues about management and strategy planning in communication business in 
recent years. 
 
DBM 510  เศรษฐศาสตรอุ์ตสาหกรรมดิจิทัล       
   Economics of Digital Industries  

   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  วิชาน้ีมีเน้ือหามุ่งเน้นการศึกษาเศรษฐศาสตร์ในอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่เก่ียวกับโครงสร้างตลาด 
อุปสงค์และอุปทาน วัฏจักรธุรกิจ การลงทุนและกลยุทธ์การลงทุน การศึกษาผลกระทบ  การประมาณต้นทุน
ต่อความเสี่ยงและความไม่แน่นอน มุมมองด้านการจัดการ  ประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และ
นโยบาย โดยเน้นเชิงปริมาณและการพยากรณ์ 
  This course emphasizes on the economics contained by a framework in the areas 
of digital industries including the market structure, demand and supply, business cycle, capital 
investment strategies, problems of cost estimation, for risk and uncertainty, administrative 
aspects, performance, changes of technologies, and recent regulatory policies focusing on 
quantitative analysis and forecasting. 

DBM 530  กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายอุตสาหกรรมดิจิทัล     
   Digital Industry Law, Regulation and Policy 

   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 



  วิชาน้ีเป็นการศึกษากฎหมาย ระเบียบ และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
โดยมุ่งเน้น ในหัวข้อดังต่อไปน้ี  (1) กฎหมายและระเบียบด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง
และกิจการวิทยุโทรทัศน์ (2) นโยบายความถี่ (3) กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้ง พ้ืนฐานความรู้ด้านลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ (4) กฎหมายและความรู้ทั่วไปด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือการ
พัฒนาและการแข่งขันทางธุรกิจ (5) กฎหมายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (6) การวางยุทธศาสตร์สําหรับองค์กรผู้วางนโยบาย 
  This course will explore in depth of laws, regulation, and policy issues in emerging 
digital economy. Primary focus of the course will be on (1) the telecommunications and 
broadcasting laws and regulation (2) spectrum policy  (3) legal and regulatory issues presented 
by the rise of information technology and the copyright of software (4) the proper role of 
unbundling policies to advance competition, and how intellectual property and antitrust rules 
should be developed, and (5) electronic transaction law and computer-related crime act (6) 
the extensive strategies for corporate participation in policymaking. 
 
DBM 551   การจัดการดิจิทัลอีโคโนมี        

    Digital Economy Management   
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

  วิชาน้ีเน้นการศึกษากลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการในยุคดิจิทัลอีโคโนมี โดยเริ่มจากหลักการและ
แนวคิด นวัตกรรมของอุตสาหกรรมรวมถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆและภัยคุกคามของดิจิทัลอีโคโนมี 
องค์ประกอบของดิจิทัลอีโคโนมีในมุมมองต่างๆ อาทิ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านฮาร์ดแวร์ โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ซอฟแวร์ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านบริการ การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สังคมยุคดิจิทัล รวมถึงทักษะในอนาคต 
ฐานความรู้ เครื่องมือสําคัญ การปฏิรูปและการเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคดิจิทัล โดยมุมมองการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน
ทางธุรกิจ 
  This course emphasizes on the management of Digital Economy. Firstly, the 
principle and concept of Digital Economy is explored. Then, the innovation of industry 
including new business initiatives, opportunities and threat are studied. Elements of Digital 
Economy in various perspectives; Hardware Infrastructure, Software Infrastructure, Service 
Infrastructure, Digital Economy Promotion, Digital Society including future skills and Knowledge 
Infrastructure etc. Digital Transformation and migration is defined. Finally, the development 
strategies for sustainability are given, it requires to understand how value should be delivered 
and how to make the value realizable. 
 
DBM 570  การจัดการระบบสารสนเทศ        

    Information System Management 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

  วิชาน้ีประกอบด้วยการบริหารจัดการองค์การ และระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือก่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในเชิงธุรกิจ การปรับเปลี่ยน
กระบวนการทํางานเพ่ือให้สอดคล้องกับการนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ การพัฒนาระบบสารสนเทศและ



การประเมิน และการศึกษาประเด็นทางด้านความมั่นคง และจริยธรรมและระเบียบข้อบังคับทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ   หลักการและองค์ประกอบพ้ืนฐานโทรคมนาคม ความรู้เบ้ืองต้นเครือข่ายข้อมูล และเสียง เทคนิค
ของสัญญาณ การตรวจจับและคุณสมบัติของการแพร่กระจาย  การมอดดูเลต  การเข้ารหัสทางดิจิทัล  ระบบ
การส่งและสวิทช่ิง  ความรู้เบ้ืองต้นการวางระบบเครือข่าย แบบจําลองโอเอสไอ  และการวิเคราะห์การจราจร
เครือข่าย 
  This course includes organization management and information systems for 
management,  strategic information technology for competitive advantage,  process innovation 
for technology adoption, development and evaluation information system and security,  ethic 
and regulation in information technology. It also includes a basic communication terminology 
and concepts, introduction to data and voice networks, signaling techniques, detection 
technique and propagation characteristics, modulation (AM, FM, PM and PCM), digital coding, 
multiplexing, transmission systems, and switching systems. An introduction to network 
configuration, the OSI model, and traffic networks analysis are also investigated. 
 
DBM 620  การจัดการธรุกิจยุคใหม่โดยใช้สื่อดิจิทลั      

    New Media in Modern Business Management 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

  วิชาน้ีจะมุ่งเน้นเน้ือหาด้านการจัดการและผลกระทบของเทคโนโลยีและสื่อใหม่ที่มีต่อการจัดการ
ธุรกิจสมัยใหม่ ธุรกิจสมัยใหม่มีความหลากหลาย การมีอิทธิพลมากขึ้นจากฝั่งลูกค้ามากกว่าการจัดการธุรกิจ
แบบเดิม เทคโนโลยีก่อให้เกิดสื่อและวัฒนธรรมใหม่ บทบาทของการจัดการธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป วิชาน้ียัง
เน้นความสามารถในการทําความเข้าใจเชิงลึก ความสามารถในการทําความเข้าใจเชิงลึก ความสามารถในการ
ทํางานในวัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกต่าง การเรียนรู้มีเดียใหม่ๆ รวมถึงอาชีพที่น่าสนใจในศตวรรษที่ 21 
เช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และนักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
  This course emphasizes on the impacts of new technologies and media on modern 
business management. Modern businesses have become more diverse. The balance of power 
has shifted significantly in favor of the customers, who now have more control of the 
relationship than ever, and technology has brought in new media channels and cultural norms. 
The role of business and management has altered in accordance with the changing scope and 
role of management. This course also includes the ability of sense making, cross culture, new 
media literacy and 21st century professions such as Data Scientist and Big Data Analytic. 
 
DBM 621   การตลาดดิจิทัล          

    Digital Marketing 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

      วัตถุประสงค์ของวิชาน้ี  เพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่องการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลโดยสร้างความ
เข้าใจในการพัฒนาเน้ือหา แนวโน้มและความรู้ของอุตสาหกรรมตลอดจนข้อตกลงในการนําผลิตภัณฑ์สู่ตลาด 
วิชาน้ีจะเรียนรู้ถึงความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า การวางแผนการตลาด การโปรโมช่ัน การโฆษณาและ



การจัดการการสืบค้นข้อมูล รูปแบบและช่องทางในการจัดจําหน่าย การวิจัยทางการตลาดตลอดจน
กระบวนการการนําผลิตภัณฑ์สู่ตลาด โดยมุ่งเน้นการดําเนินการตลาดแบบดิจิทัล  
      The objective of this course is to provide the understanding of new products 
development, starting from product content, industrial trends and background, toward market 
launching. This course examines consumer demand and behavior, marketing planning, 
promotion, advertisement, and information system management, as well as distribution 
channels, market research, and product development process, with the key focusing tools 
from marketing online. 
 
DBM 640 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและทักษะในการเจรจาสําหรับผู้จัดการ   
    ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      

Decision Support Systems and Negotiations for Information and 
Communication Technology Managers 

   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  วิชาน้ีจะแนะนําเทคนิคการจัดการด้านวิทยาศาสตร์สําหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
เสริมทักษะในการเจรจาต่อรอง  เน้ือหา ที่ครอบคลุมประกอบ ด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลและ   การถดถอย  
แบบจําลองที่เหมาะสมท่ีสุด และการประยุกต์ใช้งาน  การวิเคราะห์ความไหว  แผนภาพต้นไม้การตัดสินใจ  
การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการสร้างแบบจําลองทางธุรกิจ โดยจะมุ่งเน้นที่ปัญหา การจัดการด้านดิจิทัลซึ่ง
รวมโทรคมนาคม  การพัฒนา รูปแบบและการใช้ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ในการช่วยตัดสินใจ 
  This course focuses on the introduction to management science techniques for 
informed decision making and also develop skills in negotiations.  Topics will include data 
analysis and regression, optimization models and applications, sensitivity analysis, decision 
trees, risk analysis and business simulation models.  Emphasizes will be on digital including 
telecommunications managerial problems, model development and the use of software 
packages for decision support. 
 
DBM 651  การพัฒนาผลติภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

    Information and Communication Technology Product Development 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

  เป้าหมายของวิชาน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในระดับมืออาชีพในด้านการพัฒนาธุรกิจรวมถึง
ผลิตภัณฑ์ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร การกําหนดขอบข่ายกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจและ
สารสนเทศ และยังศึกษาถึงการวางแผนระดับองค์กร ระดับชาติ และการบูรณาการเข้ากับสังคม 
  The aims of the course are to broaden the participants professional knowledge 
regarding managing and developing information and communication technology products. It 
includes business process frame work and information frame work. The applications of 
information communications technology can be used in practical terms in organization 
planning, national planning and integrating in the society. 



DBM 671  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการแข่งขนั        
   Information and Communication Technology Strategy for Global    
   Competition  

   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  เน้ือหาวิชาน้ีมุ่งเน้นการศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ให้เกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขัน การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือให้องค์กรสามารถคงความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรม 
ตลอดจนศึกษาการหลอมรวมของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
อุตสาหกรรมต่างๆ 
  This course emphasizes on the study of the use of  information and 
communication technologies to gain and secure competitive advantage, the use of information 
and communication systems to sustain effective positioning in an industry; convergence of 
communication industries that can changed in the industry. 
 
GMI 690      สัมมนาการจัดการและนวัตกรรม       
       Seminar in Management and Innovation 
       วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับ      
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
      วิชาน้ีจะเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้ฝึกการนําเสนอผลงานทางวิชาการ หรือโครงการ                   
ที่นักศึกษาเก่ียวข้องในสาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรม ร่วมการสัมมนาทางวิชาการท่ีจัดขึ้นโดยบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
  This course allows students to present research topics or real-world projects in 
the field of management and innovation and participate in the seminars organized by Graduate 
School of Management and Innovation. 
 
GMI 691     วิทยานพินธ ์        12 หน่วยกิต 
      Thesis 
      วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
       นักศึกษาจะได้ศึกษาองค์วามรู้ทางด้านการจัดการสําหรับการโดยการทํางานวิจัยภายใต้
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  วัตถุประสงค์ของวิชาน้ีเป็นการพัฒนาเคร่ืองมือหรือเทคนิคในการจัดการ 
หรือขยายหรือปรับปรุงองค์ความรู้ทางด้านการจัดการ  ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของการจัดการ  
เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการ  หรือเพ่ือนําเสนอผลการวิจัยที่สําคัญอ่ืนๆ ในการจัดการ  ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการ
สนับสนุนให้นําเสนอหัวข้อในการวิจัย  วัตถุประสงค์ของการทําวิจัย  และวิธีการดําเนินการวิจัยโดยพิจารณา
ถึงขอบเขตและข้อจํากัดในการวิจัย 
       Students will be developed managerial skill and knowledge by conducting 
research projects under the supervision of faculty.  Key objective of this course is to enable 
students to develop better techniques or analytical frameworks to improve the body of 
knowledge in management, especially to enhance managerial performance, resolve business 



problems, or provide other significant research findings in the area of management. At the 
final stage, students need to present research concepts, objectives, and methodologies by 
considering scope and limitations of research. 
 
GMI 693      การค้นคว้าอิสระ        3 หน่วยกิต 
   Independent Study 
   วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 6 หน่วยกิต หรือ ได้รับ     
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
   ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  นักศึกษาจะทําการศึกษาด้วยตนเอง โดยนําองค์ความรู้  
เครื่องมือ  หรือเทคนิคที่มีอยู่แล้วไปประยุกต์ใช้ ทั้งน้ีนักศึกษาจะต้องทํารายงานสรุปผลของการศึกษาหรือการ
ปฏิบัติงานในตอนท้ายของภาคการศึกษาด้วย 
    Under the supervision of their supervisors, students will conduct a business case 
or research in the area of management by applying managerial knowledge, tools or techniques 
from a real-world application. A summary report is expected at the end of the semester. 
 


